
  

  

DJ08549 CADOMINO  

Gra obserwacyjna 

Wiek : 5-10 lat 

Ilość graczy: 2-6 

Zawartość: 24 obustronne domina, 24 karty 

Cel gry: jako pierwszy, znaleźć 4 prezenty. 

Przygotowanie gry: rozłożyć luźno wszystkie domina na stole, obrazami zwierząt do góry. Potasować 

i utworzyć stosik z kart, rysunkiem do dołu, położyć obok domino. 

• DOMINO 

Gra w obustronne DOMINO       

Jedna strona z 2 zwierzątkami  

na różnokolorowym tle 

 

 

Druga strona z obrazkami  

prezentów do odnalezienia. 

 

 

• Karty dają wskazówki, żeby odnaleźć ukryty prezent: 

 idziemy drogą z domina, aż do zwierzątka na tle, 

wskazanym w kółeczku na karcie (wskazówki w regułach 

gry). 
 

 

 

Musimy znaleźć ukryty prezent , wskazany na karcie 

 

Przebieg gry: 

Jedna karta jest odwrócona do góry, tak, aby wszyscy mogli ją dobrze zobaczyć. Gracze grają w tym 

samym czasie i szukają z tyłu karty, jaki zwierzak jest z prezentem. 

W tym celu idziemy dróżką utworzoną przez domino. 

1. Szukamy wśród domino na stole, zwierzątko wskazane na karcie, 

2. Przechodzimy na inne zwierzątko z domino: zwierzątko  

3. Szukamy zwierzątko  na innym domino ze stołu, 

4. Przechodzimy, więc na kolejne zwierzątko z nowego domino: zwierzątko, 

 

  
 

  



5. …i tak dalej, aż do momentu, gdy dojdziemy do zwierzątka  z tłem wyznaczonym przez 

kartę! 

PRZYKŁAD: 

START= START , FINISH= META 

 

Start/Meta 

 

 

 

 

Droga: tygrys/ krab→ krab/sarenka→ sarenka/ dżdżownica na niebieskim tle. 

Gdy tylko jeden z graczy myśli, że znalazł właściwe zwierzątko, musi powiedzieć „ZNALEZIONE” i 

kładzie palec na zwierzątku. Odwracamy domino, żeby sprawdzić, czy prezent do odnalezienia jest 

właśnie na odwrocie zwierzątka. 

- jeśli tak jest, gracz wygrywa kartę i kładzie ją przed sobą. 

- jeśli tak nie jest, gracz traci kartę wcześniej wygraną (jeśli takową ma). 

Odkładamy domino na swoje miejsce, odwracamy nową kartę i zaczynamy nową kolejkę. 

Koniec gry: 

Gracz, który wygra jako pierwszy 4 kar ty, wygrywa cała grę. 

Ciekawostka: prezent znajduje się zawsze z tyłu nowego zwierzątka, spotkanego na trzeciej kostce 

domina. 

     Autor: Jonathan Favre-Godal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


